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BAB III  

ANALISIS DATA PENELITIAN 

3.1. Gambaran Umum Data Primer 

Dalam penelitian ini, penulis melakukan berbagai metode pengumpulan data 

seperti wawancara, observasi atau pengamatan lapangan, dan penyebaran angket 

atau kuesioner. Penulis melakukan wawancara kepada beberapa narasumber untuk 

memperoleh data informasi tentang batik Jambi dan pandangan narasumber 

berkaitan dengan permasalahan yang penulis angkat. Observasi yang penulis 

lakukan bertujuan untuk mengetahui jumlah informasi mengenai batik Jambi serta 

bentuk visual dari buku batik secara umum yang telah beredar dan dapat di akses 

oleh masyarakat. Sementara penyebaran angket atau kuesioner dilakukan kepada 

target sasaran utama untuk mengetahui jumlah sasaran yang mengetahui tentang 

topik serta untuk menentukan apa saja informasi yang akan disajikan dalam buku. 

Data yang didapat dari metode wawancara dan observasi akan diolah secara 

kualitatif, sementara data yang didapat dari metode penyebaran angket atau 

kuesioner akan diolah secara kuantitatif.   

3.1.1. Pengamatan Lapangan Tentang Buku Batik 

Penulis melakukan observasi mengenai buku batik di beberapa perpustakaan dan 

toko buku untuk menemukan informasi tentang batik Jambi dan melihat gambaran 

umum bentuk visual dari buku batik yang telah beredar di pasaran.  
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1. Hasil Pengamatan  Lapangan 

Berikut dilampirkan tabel judul buku dan keterangan apakah buku tersebut 

memiliki informasi tentang batik Jambi atau tidak. 

Table 3.1 Tabel Buku Batik 
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Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa dari 20 buku batik yang penulis 

temukan, di luar tiga buku sumber utama dari museum Siginjai, hanya ada 

delapan buku yang mengandung informasi tentang batik Jambi di dalamnya dan 

jumlahnya pun sangat sedikit. Berikut dilampirkan gambar beberapa cover dan 

beberapa layout dari buku seni dan budaya yang penulis temukan. 

 

Gambar 3.1 Cover Buku Seni dan Budaya 

(Sumber: Berbagai Sumber) 

Sementara dari segi visual penulis menemukan bahwa kebanyakan buku seni dan 

budaya banyak menampilkan objek yang akan dibahas dalam buku tersebut, 

seperti pada buku batik, banyak menggunakan motif batik sebagai fokus visual 

utama pada sampulnya. Dari segi warna, cover buku seni dan budaya secara 

umum menggunakan warna-warna netral seperti hitam, putih, dan kecoklatan 

serta ada beberapa yang menggunakan warna-warna cerah. Penggunaan typeface 
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pada cover buku seni dan ada yang menggunakan jenis serif, sans serif, dan ada 

yang menggunakan script. Penggunaan typeface ini menyesuaikan dengan 

karakter atau style dari cover masing-masing. Untuk cover yang lebih berkesan 

elegan jenis typeface yang digunakan adalah script sementara cover yang lebih 

modern menggunakan typeface sans serif dan untuk cover yang klasik 

menggunakan typeface serif. 

 

Gambar 3.2. Contoh Layout Buku Batik 

(Sumber: Berbagai sumber dari internet) 

Dari hasil pengamatan lapangan, penulis menemukan bahwa layout pada buku 

seni dan budaya kebanyakan lebih monoton dikarenakan informasi dalam bentuk 

teksnya lebih banyak. Secara umum dapat dijumpai penggunaan layout dua kolom 

yang digunakan baik untuk teks maupun untuk teks dan gambar meskipun ada 

juga penggunaan satu kolom besar untuk teks dan foto. Gambar atau foto yang 

terdapat pada buku secara umum menggunakan warna asli atau monokrom hitam-
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putih walau ada pula buku yang menggunakan gambar atau foto dalam warna 

monokrom dengan kontras yang rendah sehingga menghasilkan mood yang 

berbeda dari buku-buku lainnya dan menjadi lebih menarik. Penempatan elemen 

visual pada layout buku batik secara umum sangat teratur atau monoton. Jenis 

typeface yang digunakan pada buku batik secara umum menggunakan jenis type 

serif yang sifatnya lebih berkarakter dan membantu arah baca serta sans serif yang 

lebih modern dan netral.  

2. Kesimpulan 

Pada umumnya buku tentang seni dan budaya, termasuk buku batik, didominasi 

oleh konten dalam bentuk tulisan dan foto contoh tekstil namun tidak ada contoh 

referensi pola motif dasarnya dalam bentuk ilustrasi. Dari segi layout, karena 

konten berupa tulisan lebih banyak, layout buku batik yang sudah ada cenderung 

lebih monoton. Penggunaan typeface sans serif sebagai body text yang lebih netral 

tampak lebih dominan terutama pada buku batik terbitan yang lebih baru, 

sementara jenis type pada halaman cover lebih bebas. Untuk penggunaan warna 

pada buku batik didominasi oleh warna-warna khas batik, yaitu dalam palet warna 

kecoklatan dengan menggunakan background warna putih sehingga informasi 

dalam bentuk tulisan menjadi lebih jelas. Secara umum penggunaan elemen visual 

pada buku batik didominasi oleh foto bewarna atau foto hitam putih. 
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3.1.2. Studi Eksisting 

 

Gambar 3.3. Sampul Buku Batik Solo 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Sebelum membuat buku informasi khusus mengenai batik Jambi, penulis 

melakukan studi eksisting tentang buku batik tematik atau khusus suatu daerah 

dan menemukan buku batik khusus tentang batik Kauman, Solo. Sampul depan 

buku ini menggunakan visual berupa foto dan menggunakan jenis type script.  
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Gambar 3.4. Contoh Layout Buku Batik Solo 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

Konten yang disajikan dalam buku ini tentang beberapa tempat bersejarah yang 

berhubungan pula dengan kraton Solo atau Surakarta, informasi tentang daerah 

wisata sejarah dan budaya setempat khususnya yang berhubungan dengan 

kampung Kauman, keunikan batik Solo, teknik membatik di kampung Kauman, 

program pembelajaran tentang batik dan proses regenerasi untuk generasi muda 

setempat, referensi berupa foto kain batik Solo dengan penjelasannya serta 

terdapat pula koleksi baju batik dengan desain modern. Buku tentang batik Solo 
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ini cukup banyak menyajikan gambar untuk mengimbangi informasi dalam 

bentuk tulisan. 

3.1.3. Batik Jambi  

Bagian ini akan membahas mengenai beberapa informasi tentang batik Jambi 

yang nantinya akan dimasukan dalam buku informasi batik Jambi yang dibuat 

oleh penulis. 

1. Sejarah 

Istilah ambatik muncul pada masa kerajaan Galuh dan Pakuan-Padjajaran (Sunda) 

pada abad ke-10-14. Kata ambatik berasal dari dua kata, amba yang berarti kain 

yang lebar dan tik dari kata nitik atau titik-titik sehingga kata batik dapat 

dimaknai sebagai membuat titik-titik atau dapat pula diartikan sebagai 

menggambar. Istilah ini kemudian digunakan oleh masyarakat Sunda Kuno untuk 

menyebut proses penggambaran pola di atas sehelai kain. Teknik ini berkembang 

pesat di pulau Jawa dalam lingkungan kerajaan dan beberapa daerah pesisir pulau 

Jawa. Selain Jawa, pembuatan batik kuno juga ditemukan di dua tempat lainnya, 

yaitu di Tana Toraja dan di Jambi. 

Batik Jambi baru ditemukan kembali pada masa penjajahan Belanda oleh  

seorang penelitai etnografis dan fotografer yang bekerja pada pemerintah Hindia 

Belanda, Tassilo Adam pada Januari 1928. Hingga kini belum diketahui kapan 

dan siapa yang pertama kali membuat batik Jambi, namun kita dapat melihat 

adanya pengaruh Jawa yang dibawa oleh kerajaan Mataram kuno di Jambi dari 

catatan milik Hendrik Van Gent, Kepala Perdagangan Belanda di Jambi. Dari 

catatan tertanggal 18 Agustus 1642 ini ia menyebutkan bahwa pada pertengahan 
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abad ke-17 para pembesar dan bangsawan di Jambi menggunakan pakaian dan 

bahasa Jawa Kalangan Keraton.  

Produksi batik Jambi sempat mati bersama dengan runtuhnya kesultanan 

Melayu Islam Jambi pada tahun 1920. Menurut P.W. Philipsen pada tahun 1875 

Haji Mahibat dan keluarganya datang dari Jawa Tengah, mentap di Jambi, dan 

membuat batik. Drs. H. Junaidi T. Noor, M.M., budayawan Jambi, berpendapat 

bahwa teknik membatik telah masuk ke Jambi sebelum tahun 1875. Jika dilihat 

sejarah, pengaruh Jawa mulai dirasakan di Jambi setelah terjadi ekspedisi militer 

kerajaan Singosari terhadap Melayu (Jambi) sekitar tahun 1275 M yang dikenal 

dengan sebutan Pamalayu. Dari ekspedisi militer ini dilanjutkan dengan 

pernikahan dua putri Melayu dengan Raja dan Pembesar Majapahit sekitar tahun 

1293 M. Pada perkembangannya, saat daerah Jambi mulai di kuasai oleh Belanda, 

banyak keluarga kerajaan Jambi pindah ke Seberang Kota Jambi (sekarang Jambi 

Seberang) dan daerah Huluan Jambi (Muaro Tembesi dan Muara Tebo). 

Diperkirakan pada masa ini lah batik yang awalnya hanya digunakan oleh 

keluarga kerajaan dan bangsawan mulai digunakan juga oleh masyarakat umum. 

Hingga kini, semua kampung yang ada di seberang Kota Jambi, yaitu Kecamatan 

Danau Teluk dan dua Kecamatan Pelayangan masih menjadi sentra batik dan 

sulaman benang emas yang bersama dengan pemukiman dan kehidupan 

masyarakatnya ditetapkan sebagai salah satu daerah Cagar Budaya Jambi. 

Letak daerah Jambi yang berada di Pantai Timur Sumatera membuatnya 

menjadi daerah persinggahan dan kota dagang yang ramai sehingga banyak terjadi 

percampuran budaya. Bukti percampuran budaya ini terlihat penggunaan warna 
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dan motif batik Jambi. Warna merah dan biru pada batik Jambi yang merupakan 

pengaruh dari Cina dan India melalui batik Cirebon dan Lasem. Motif tumpal dari 

India diadopsi dan disebut sebagai pucuk rebung oleh penduduk lokal. Pola kain 

batik sembagi diadopsi dari kain chintz India yang awalnya di produksi di Lasem 

dan Cirebon. Kain batik sembagi ini dipasarkan di Sumatera dan sangat digemari 

di Jambi dan Palembang sehingga akhirnya diproduksi pula di Jambi. Hingga kini, 

pola sembagi masih menjadi ciri khas serta pola ideal dari Batik Jambi. Pada 

perkembangannya, pola sembagi ini mengalami perubahan yang secara khusus 

terlihat di Jambi. Perubahan ini terlihat dari penambahan pola bentuk bunga dan 

buah namun penggunaan warnanya tetap sama. Pengaruh batik Lasem pada motif 

batik Jambi terlihat dari penggunaan motifnya yang lebih mengarah pada tumbuh-

tumbuhan (flora) khususnya bunga-bungaan. 

2. Produksi Batik Jambi 

Untuk proses produksi batik Jambi, secara umum sama seperti pembuatan batik 

Jawa. Proses pembuatannya dimulai dengan memotong bahan, biasanya kain batik 

Jambi dibuat dalam panjang ukuran 2 Meter. Bahan kain yang digunakan secara 

umum adalah katun prisima, sutra, dan santung, namun ada beberapa batik yang 

menggunakan bahan kain semi sutra dan kain serat nanas. Khusus untuk batik cap, 

bahan yang digunakan biasa adalah bahan santung yang harganya lebih 

terjangkau. Sebelum pembuatan pola, biasa kain akan dicuci terlebih dahulu 

dengan tujuan untuk membuang kanji agar nantinya tidak mengganggu proses 

pewarnaan. Setelah selesai dicuci, kain diberi kanji dingin yang sangat tipis. 

Selanjutnya, beberapa lembar kain akan diletakkan diatas kayu rata dan dipukul 
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berulang-ulang agar permukaan kain menjadi rata dan halus sehingga proses 

pembatikan dapat lebih mudah dilakukan. Setelah permukaan kain rata, proses 

selanjutnya adalah menggambar pola langsung pada kain atau pada kertas contoh 

yang kemudian disusul oleh proses perekatan malam. Salah satu keunikan dari 

batik Jambi adalah ada dasar kain yang dibiarkan putih dan ada kain yang telah 

diberi warna dasar terlebih dahulu sebelum proses perataan, pembuatan pola, dan 

proses pembatikan. Pemberian warna ini bertujuan untuk menciptakan kesan 

warna tertentu dan ini menjadi salah satu ciri khas dari batik Jambi. 

Untuk produksi batik Jambi lebih banyak dilakukan di Jambi Seberang 

walaupun saat ini setiap daerah telah memproduksi batiknya masing-masing. 

Batik Jambi termasuk dalam industri rumahan, di mana biasa para pengrajin 

mengerjakan proses membatik hingga pewarnaan di rumah masing-masing. 

Lamanya proses pembuatan satu kain batik tulis tergantung dengan kerumitan 

motifnya, secara umum satu batik dapat diselesaikan dalam waktu satu bulan, 

termasuk proses pewarnaannya. Proses pewarnaan pada batik Jambi dapat 

dilakukan dalam sekali proses hingga beberapa kali proses dan hal ini juga 

mempengaruhi harga kain batik yang dihasilkan. Semakin banyak proses 

pewarnaan makan semakin tinggi harga jual. 

3. Pewarnaan Batik 

Pewarnaan pada batik Jambi terbagi menjadi dua, pewarnaan alami dan 

pewarnaan sintetis. Batik tradisional Jambi menggunakan pewarnaan alami yang 

didapat dari hasil pengolahan tumbuh-tumbuhan, namun seiring dengan 

perkembangan zaman, semakin banyak kain batik Jambi yang menggunakan 
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pewarnaan sintetis. Pewarnaan alami batik Jambi terdiri dari beberapa warna dasar 

yaitu warna kuning, hitam, coklat, merah, dan biru yang lebih langka. Saat ini, 

bahan pewarna alami sangat sukar ditemukan, yang masih banyak ditemukan 

adalah bahan yang menghasilkan warna kuning sementara warna merah, hitam, 

dan lain sebagainya lebih banyak menggunakan warna sintetis.  

Zat warna alam batik Jambi berasal dari kayu lampato (lambato) yang 

menghasilkan warna kuning, kayu ramelang yang menghasilkan warna hitam, nilo 

dan kayu malerang yang menghasilkan warna biru, warna merah biasa didapatkan 

dari kayu sepang atau secang, biji annatto atau kesumba, dan darah naga yang 

merupakan ekstrak dari buah rotan dan akar mengkudu, warna coklat didapat dari 

kulit kayu bulian, kulit jengkol, kulit manggis atau dari percampuran beberapa 

warna lain. Untuk kebutuhan fiksasi pewarnaan alami, biasanya penduduk lokal 

menggunakan beberapa garam mineral, seperti tawas untuk menghasilkan warna 

yang terang, kapur menghasilkan untuk warna yang gelap, dan tunjung untuk 

menghasilkan warna yang lebih gelap. Pewarnaan alami ini biasa menghasilkan 

warna-warna yang lebih gelap, berkesan klasik, dan tidak terlalu mencolok 

sementara untuk pewarnaan sintetis akan menghasilkan warna yang lebih terang 

dan pekat. Pewarnaan sintetis yang digunakan untuk pewarnaan batik Jambi 

adalah pewarnaan naptol dan indigosol. Untuk pewarnaan naptol tidak diperlukan 

fiksasi warna, sedangkan indigosol perlu dilakukan fiksasi warna.  

4. Jenis Batik Jambi 

Batik Jambi terbagi menjadi dua, yaitu batik tradisional dan batik modern. 
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a. Batik tradisional merupakan batik Jambi kuno atau batik Jambi yang 

diproduksi dengan pendekatan batik Jambi kuno. Kain batik tradisional 

memiliki motif yang khas dan merupakan warisan turun temurun dan 

menggunakan warna yang khas (warnanya lebih gelap karena biasa 

menggunakan pewarna alami). Motif yang digunakan ceplok-ceplok, 

menggunakan pewarna alami, dan hasil produksinya berupa sarung dan kain 

panjang. Sarung dan kain panjang biasa digunakan oleh perempuan sebagai 

pakaian sehari-hari, pakain adat untuk acara tertentu, dan tengkuluk serta 

untuk menggendong bayi. Pada zaman dahulu kain batik ini juga digunakan 

sebagai alat tukar dalam sistem perdagangan, sebagai seserahan dalam 

upacara pernikahan, acara cukuran atau satu bulanan, sunatan, serta 

pemakaman. Setiap motif batik Jambi diberi motif tali air atau lung-lungan 

pada pinggirnya dan ditambah motif pucuk rebung di kedua ujung kain. Pada 

kain sarung, motif pucuk rebung ini dibuat berhadapan. Motif batik 

tradisional pada umumnya memiliki arti simbolik yang melatarbelakangi 

proses penciptaannya. Kain batik tradisional dapat dibuat dengan 

menggunakan teknik tulis maupun cap. Batik cap mulai digunakan di jambi 

pada tahun 1979/1980. Cap batik ini terdiri dari lempeng (plat) tembaga yang 

sudah diberi pola dan cara penggunaannya adalah seperti menggunakan 

stample pada bidang kain. Batik tradisional yang menggunakan motif huruf 

kaligrafi Arab biasanya digunakan untuk menutup jenazah ketika akan 

dibawa lokasi pekuburan. 
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b. Batik Modern tersusun dari motif dan gayanya bebas atau tidak terikat 

dengan batik tradisional, tergantung dengan si pembuat sendiri, termasuk 

dengan penamaannya atau dapat pula terdapat unsur batik klasik/ motif batik 

tradisional masih tampak, polanya lebih bebas, isen-isen dan warnanya juga. 

Batik modern dapat dibuat dengan menggunakan teknik tulis maupun cap. 

Dengan kemunculan teknik batik cap, batik modern kini dapat menghasilkan 

produk berupa baju, sprai atau bedcover, sarung bantal kursi, taplak meja, 

gorden, tas sandal, kipas, kotak kado, kotak tisu, dan lain sebagainya. Batik 

modern sendiri terbagi menjadi tiga, gaya abstrak dinamis, gaya gabungan, 

dan gaya lukisan.  

- Gaya abstrak menitik beratkan pada kebebasan coletan dan komposisi warna 

yang bebas dan dinamis.  

- Gaya gabungan merupakan penggabungan berbagai motif menjadi satu 

rangkaian. Gaya ini paling sering digunakan oleh para pengrajin batik Jambi 

saat ini dan dapat dengan mudah ditemukan pada kain batik yang dijual di 

daerah Jambi karena disenangi oleh masyarakat lokal. 

- Gaya lukisan memiliki motif yang bebas dengan isen-isen yang ditata rapi 

sehingga menjadi lukisan yang indah. Isen-isen dalam batik Jambi modern 

disesuaikan dengan bentuk motifnya sehingga bentuk isiannya dapat 

digabungkan menjadi satu rangkaian yang indah. Hasil jadi harus dapat 

memenuhi selera konsumen. Motif, ukuran motif, dan warna yang digunakan 

untuk hiasan dinding atau lukisan harus diperhatikan agar tampak indah. 
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Beberapa jenis hiasan lukisan ini menggunakan huruf kaligrafi Arab atau 

hanya berupa kain bermotif. 

5. Motif Klasik Batik Jambi 

Motif awal dari batik Jambi masih sangat terbatas, diambil dari pola ragam hias 

ukiran yang ada pada rumah adat dan baju nikah Jambi yang memperlihatkan 

jenis pola ceplok. Motif awal batik Jambi lebih mengarah pada flora atau tumbuh-

tumbuhan, terutama bunga-bungaan. Hal ini berkaitan dengan nilai ke-Islaman 

yang dipegang secara teguh oleh masyarakat setempat. Penggunaan motif bunga 

pada batik Jambi memperlihatkan penggunaan bunga-bungaan yang sangat dekat 

dengan keseharian penduduk lokal. Penggunaan motif pada batik Jambi tidak 

pernah dikaitkan dengan penggolongan kasta, namun memang pada awalnya 

teknik dan hasilnya hanya berkembang dan digunakan dalam lingkungan kerajaan. 

Setelah teknik ini dikenal dan berkembang dikalangan masyarakat lokal Jambi, 

maka ragam hias motif batik Jambi pun menjadi semakin kaya dan lebih beragam. 

Motif klasik batik Jambi terdiri dari motif inti dan motif isian. Motif tersebut 

seperti motif bungo antelas, tampuk manggis, daun keladi, daun kangkung, bungo 

tanjung, bungo bangkai, bungo cengkeh, bungo kopi, bungo melati, bungo rambat, 

bungo kacopiring, bungo bintang, kembang duren, bungo matahari, keluk paku, 

pantola, tabur bengkok, tabur titik, tabur intan, taritang, bungo pauh, durian pecah, 

bungo aster, dan bungo cendawan.  

3.1.4. Wawancara 

Penulis mewawancarai berbagai narasumber untuk mendapatkan berbagai 

informasi mengenai batik Jambi. Pada bagian ini penulis akan menyertakan 
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berbagai informasi yang berhasil dikumpulkan oleh penulis dari berbagai proses 

wawancara. Berikut adalah tabel tentang data narasumber yang telah penulis 

wawancarai. 

Table 3.2. Narasumber dan Data Yang Didapatkan 

 

 

1. Hasil Wawancara 

Berikut ini adalah data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara 

a. Pengrajin Batik Jambi, Al Hadad dan Maryam menyatakan bahwa pewarna 

kimia jenis naptol biasanya tidak memerlukan fiksasi, sementara pewarna 

kimia jenis indigosol perlu fiksasi. Khusus untuk pewarna alami fiksasi untuk 

warna terang biasa menggunakan tawas sementara untuk warna gelap 

menggunakan kapur. Proses pewarnaan batik alami sangat lama, dapat 

dilakukan pencelupan hingga 30 kali karena pewarna alami tidak dapat 

menghasilkan warna seterang warna sintetis. Proses pengerjaan satu kain 
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batik rata-rata jika dikerjakan oleh satu orang dapat memakan waktu satu 

bulan, hal ini masih bersifat relatif tergantung kerumitan motifnya. Beberapa 

kain mori diwarnai terlebih dahulu dengan warna dasar kuning sebelum 

dibatik dan warnai lagi. Bahan dasar kain yang digunakan dari zaman dahulu 

adalah kain katun. Pada masa bakti Abdurrahman Sayoeti, beberapa orang 

seberang dilatih membatik dan selain menggunakan motif-motif lama, pada 

zaman ini banyak diciptakan motif-motif kreasi baru. Motif lama (klasik) 

Jambi dikatakan memiliki ciri khas satu-satu atau biasa disebut sebagai 

ceplok-ceplok, sementara motif batik zaman sekarang (modern) sudah 

disambung dan dipadukan dengan beberapa motif lain. Ada kain batik 

digunakan sebagai hiasan dinding untuk di kantor, rumah, toko, maupun 

rumah. Kain batik untuk hiasan dinding ini terdiri dari berbagai macam jenis 

motif beserta namanya ataupun kain batik dengan perpaduan beberapa jenis 

motif berulang.  

 

Gambar 3.5. Foto Penulis bersama Pengrajin Batik 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 
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b. Pustakawan Museum Siginjai, Asnimar, menyatakan bahwa belum ada buku 

batik yang dapat digapai oleh masyarakat luas. Hingga kini perpustakaan 

museum Siginjai sebagai Museum Negeri Jambi hanya memiliki tiga koleksi 

buku batik. Salah satunya merupakan jurnal yang ditulis oleh istri mantan 

Gubernur Jambi pariode 1989-1999, Lily Abdurrahman Sayoeti, dan tidak 

dapat ditemukan di tempat lain. Ada dokumen peninggalan Belanda yang 

lebih lengkap di museum Juang Jambi namun hingga kini belum 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga tidak dapat dijadikan 

sebagai sumber informasi utama. Asnimar memberikan keterangan bahwa 

pada masa bakti Lily sebagai istri Gubernur Jambi dan ketua Dekranas Jambi 

lah batik Jambi mulai gencar dikembangkan kembali. Lily Abdurrahman 

Sayoeti yang memiliki nama gadis Lily Sjarif ini dulunya adalahnya penyanyi 

ibu kota, seangkatan dengan Elly Kadam dan mungkin aspek ini yang 

membuat batik Jambi pada zaman itu lebih cepat berkembang dan dikenal 

hingga ke manca negara. Pada masa bakti Lily ini lah para Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) mulai wajib mengenakan batik Jambi setiap hari Kamis dan 

kebijakan ini masih berlaku hingga saat ini. 
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Gambar 3.6. Foto Bersama Pustakawan Museum Siginjai 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

c. Pengurus Yayasan Batik Indonesia, Anastasia Inne Adhi menyatakan bahwa 

budaya busana telah dikenal di Indonesia sejak zaman dahulu dan hal ini 

terlihat dari penemuan arca di candi Dieng yang telah mengenakan busana 

(kain) bermotif. Berdasarkan hasil wawancara ini diketahui bahwa seluruh 

masyarakat Indonesia termasuk generasi muda sebagai generasi penerus harus 

mulai melestarikan budaya Indonesia. Generasi muda sebagai penerus perlu 

mempelajari sejarah budaya sehingga dapat mengetahui fakta mengenai 

budayanya sendiri. Yang perlu ditakuti adalah jika batik sebagai warisan 

budaya Indonesia menghilang atau dilupakan karena motif batik Indonesia 

sangat banyak dan kaya sehingga kita semua berkewajiban untuk menjaga 

dan melestarikan apa yang sudah kita miliki. Penggunaan warna alami seperti 

yang digunakan pada batik klasik Jambi, saat ini sedang digencarkan, karena 

selain tidak merusak lingkungan dan dapat meningkatkan nilai ekonomi, 
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penggunaan warna alami juga tidak memberikan efek rasa gatal pada saat 

proses pengaplikasikannya pada kain. Pewarnaan alami sebenarnya tidak 

kalah dari pewarna sintetis. Kepekatan sebuah warna pada kain tergantung 

pada jumlah pencelupannya. Menurut sejarah, awalnya teknologi batik 

berkembang pesat di lingkungan pusat kerajaan Jawa, Solo dan Yogya, 

kemudian menyebar hingga ke daerah pesisir pulau Jawa. Perkembangan 

batik dipengaruhi oleh perdagangan. Desain batik pesisir lebih sederhana 

dengan dominasi bunga-bungaan karena dipengaruhi oleh budaya Cina yang 

dibawa masuk oleh rombongan Cheng Ho dan selera warna pengrajin batik di 

Lasem yang banyak dari orang Tionghoa serta selera bangsa Eropa, 

khususnya Belanda. Pada awalnya daerah inilah yang memproduksi batik 

yang dijual ke Jambi sehingga batik ini mempengaruhi batik yang 

berkembang di Jambi. Perbedaan motif Jawa dan Jambi disebabkan oleh 

banyak aspek. Karena batik merupakan produk tangan maka dari hasilnya kita 

dapat melihat karakter alam dan masyarakatnya, serta apa yang disukai dan 

penafsiran masyarakat lokal terhadap alam. Saat ini kita ditantang untuk dapat 

melestarikan hasil kerajinan tangan kita yang justru sangat diapresiasi di luar 

negeri ketimbang di daerah sendiri. Batik adalah cerminan dari tempatnya 

diproduksi yang menghasilkan motif dan ciri khas sebagai kekuatan batik 

khas daerah. Sangat penting untuk menggali potensi yang ada di daerah 

masing-masing secara maksimal dan terus melestarikannya sehingga setiap 

daerah dapat semakin makin maju dan menjadi daerah yang mandiri. Salah 

satu upaya pelestarian ini adalah dengan membuat buku, terutama untuk batik 
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Jambi yang memang informasinya masih sulit ditemukan serta dapat pula 

menjadi dokumentasi dari keberadaan salah satu dari tiga batik tertua yang 

diproduksi di Indonesia. 

 

Gambar 3.7. Foto Bersama Pengurus YBI, Anastasia Inne Adhi 

(Sumber: Dokumentasi pribadi) 

d. Pustakawan Anjungan Jambi, TMII, Desiyanti menerangkan bahwa hingga 

saat ini batik Jambi masih digunakan secara luas di Jambi. Batik Jambi dapat 

digunakan sebagai kerudung atau biasa disebut sebagai tengkuluk atau kuluk, 

sebagai baju atau kemben yang dibuat dari lilitan kain panjang, selendang dan 

rok untuk acara resmi, beberapa juga digunakan untuk menggendong anak 

bayi hingga balita, dan sebagai perlengkapan tari. Untuk kain yang dililit 

menjadi baju ini dikenakan oleh ibu-ibu dan anak-anak kecil di Jambi 

Seberang dan beberapa kabupaten atau kota kecil. Sementara untuk selendang 

dan rok untuk acara resmi dikenakan oleh ibu-ibu secara umum di Jambi pada 
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saat menghadiri suatu acara atau hajatan. Baju batik dapat dibuat dalam 

bentuk kemeja dan seragam batik baik untuk perempuan maupun laki-laki 

serta blouse yang khusus digunakan oleh perempuan. 

 

Gambar 3.8. Foto Bersama Pustakwan Anjungan Jambi, TMII 

(Sumber: Dokumentasi Pribadi) 

e. Menurut Drs. H. Junaidi T. Noor, M.M., budayawan dan tokoh adat Jambi 

serta dosen, teknik membatik telah masuk ke Jambi jauh sebelum tahun 1875, 

yaitu pada masa kerajaan Melayu II, yaitu kerajaan terakhir Hindu-Buddha di 

Jambi. Warna batik Jambi yang lebih gelap menyerupai warna tanah 

mengandung makna untuk mengingatkan bahwa kita semua akan kembali ke 

tanah. Di samping itu, penggunaan warna gelap pada batik klasik Jambi 

dikarenakan kain batik biasa juga digunakan sebagai pakaian sehari-hari dan 

pakaian bekerja sehingga jika menggunakan warna yang lebih cerah akan 

lebih cepat terlihat kotor. Noor menambahkan bahwa warna merah pada batik 

Jambi menunjukan adanya pengaruh kebudayaan Cina. Kemudian, pada 
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perkembangannya penggunaan warna merah kemungkinan juga digunakan 

untuk merepresentasikan pinang yang berwarna merah sebagai bentuk 

peringatan terhadap Putri Selaras Pinang Masak, penguasa kerajaan Melayu 

Jambi pada zaman dahulu. Motif asli Jambi pada awalnya meniru ukiran pada 

rumah adat Jambi serta tumbuh-tumbuhan yang dapat ditemui disekitar 

masyarakat Jambi, terutama bunga-bungaan dan tidak ada motif fauna karena 

masyarakat Jambi pada zaman dahulu memegang teguh nilai ke-Islam-an 

yang menolak adanya perupaan makhluk hidup pada karya seni. Sehingga 

semua motif batik Jambi yang mengandung unsur fauna merupakan kreasi 

pengembangan motif baru dari batik Jambi. Menurut beliau, saat ini sangat 

sedikit generasi muda yang tertarik dengan kebudayaan Jambi. 

 

Gambar 3.9. Foto Bersama Budayawan dan Tokoh Adat Jambi 

(Sumber: dokumentasi pribadi) 

f. Bagian Industri Kecil, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jambi, 

Subiyanto, menyatakan di seluruh provinsi Jambi saat ini telah terkumpul 
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kurang lebih 300an motif batik namun tidak ada satu pun yang dapat 

menceritakan kronologis pembuatannya dan arti dari motif-motif tersebut. 

Dalam keseharian memang sering dijumpai pertanyaan-pertanyaan mengenai 

arti filosofis dari motif batik Jambi yang dilontarkan oleh para pembeli dan 

salah satu kelemahan dari batik di Jambi adalah para pencipta motif tersebut 

membuat motif tanpa memikirkan nilai filosofisnya. Secara umum 

masyarakat mengenal dua jenis motif, yaitu beberapa motif kuno (klasik) 

yang terkenal dan beberapa motif kreasi yang telah melegenda, yaitu motif 

kreasi yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat namun tidak diketahui 

siapa penciptanya. DISPERINDAG sebetulnya pernah membuat kumpulan 

tulisan mengenai filosofis beberapa motif klasik dan motif melegenda yang 

merupakan hasil galian dari berbagai sumber untuk memancing pembuatan 

nilai filosofis dari motif-motif kreasi baru, namun hasil tulisan tersebut hanya 

didistribusikan secara terbatas. Berdasarkan tulisan tersebut diketahui bahwa 

angso duo adalah salah satu ikon kota Jambi yang sudah melegenda, sehingga 

bukan merupakan motif klasik. Motif-motif pada batik Jambi lebih 

merupakan bentuk visualisasi dari para pengrajin batik, sehingga satu motif 

dapat terlihat berbeda tergantung dengan pengrajin yang membuatnya, tidak 

memiliki pakem yang pasti. Motif durian pecah misalnya, secara umum 

memiliki garis berjumlah ganjil, ada yang jumlahnya tujuh, sembilan, dan 

sebelas dengan bentuk yang simetris kiri dan kanan. Batik Jambi ini termasuk 

batik pesisir yang memperlihatkan karakter Melayu sehingga warnanya 

cenderung lebih cerah dari batik kraton dengan motif geometris yang 
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terpisah-pisah (ceplok-ceplok). Pewarnaan alam batik Jambi dihasilkan dari 

tumbuh-tumbuhan yang ditemukan penduduk di daerah sekitar mereka dan 

yang banyak menghasilkan warna coklat, hitam, kuning, dan merah. Jika 

ingin mencipatakan warna lain biasa warna induk akan dicampur dengan 

komposisi tertentu, namun secara umum batik Jambi tradisional hanya 

menggunakan warna-warna induk. Penggunaan warna kuning dalam budaya 

Melayu menyimbolkan kerajaan Melayu Islam, dan sering dipadukan dengan 

warna hijau yang identik dengan Islam. Penggunaan warna merah selain 

karena dihasilkan oleh alam juga karena menggambarkan keberanian. 

Pemerintah provinsi telah rutin mengikutsertakan batik Jambi dalam even 

pameran serta mempromosikan batik Jambi hingga ke mancanegara. Menurut 

pemerintah provinsi, Jambi tengah kehilangan generasi muda yang tertarik 

dan mencintai budaya lokal yang merupakan dampak negatif dari globalisasi. 

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya pelestarian budaya untuk 

generasi muda seperti membuka pelatihan membuat songket gratis di rumah 

tenun dan pelatihan gratis membatik di Sanggar Pinang Masak, Jambi 

Seberang. Pemerintah juga telah mengadakan perlombaan mendesain motif 

batik dan fashion show batik Jambi, namun memang dari dinas Pendidikan 

belum memasukan batik sebagai pelajaran Muatan Lokal resmi sehingga 

masih banyak generasi Jambi yang kurang mengenal batik Jambi ditambah 

kecenderungan karakter masyarakat lokal yang lebih menyukai sesuatu yang 

bersifat kebarat-baratan (modern) dari pada produk lokal yang lebih 

tradisional. Menurut beliau, untuk dapat menjadi bangsa yang besar kita harus 
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mampu mempertahankan tradisi budaya lokal sehingga upaya pelestarian ini 

sangat dibutuhkan dan harus terus dilanjutkan oleh generasi muda. 

g. Kasi Tradisi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Yuliana Ningsih menyatakan 

bahwa saat ini belum ada buku batik Jambi selain dari buku yang ditulis oleh 

Lily Abdurrahman Sayoeti sementara memang informasi tentang batik Jambi 

ini sering dicari oleh orang. Pembuatan buku mengenai batik Jambi sangat 

diperlukan sehingga dapat di distribusikan ke seluruh daerah di provinsi 

Jambi sehingga dapat dikenal oleh masyarakat Jambi secara luas. Ini sangat 

penting terutama bagi generasi muda agar muncul rasa cinta terhadap budaya 

Jambi ini, terlebih karena banyak generasi muda yang tidak benar-benar 

mengenal batik Jambi karena tidak semua sekolah memasukkan materi batik 

Jambi dalam mata pelajaran Muatan Lokal. Batik Jambi biasa digunakan 

sebagai seragam di hari Kamis oleh para PNS, baju resmi pada acara-acara 

khususnya acara Jambi, dan digunakan pula pada tarian daerah. Pada awalnya 

Yuliana menyatakan bahwa motif angso duo adalah salah satu motif kuno, 

namun setelah mengkonfirmasi ulang dengan PNS lainnya baru diketahui 

bahwa motif angso duo merupakan motif batik kreasi. Pengembangan motif 

kreasi batik Jambi jumlahnya sangat banyak, satu jenis motif dapat 

dikembangkan hingga tiga kali, namun jumlah motif klasik sebagai motif 

induk hanya ada beberapa. Penggunaan motif batik Jambi tidak di khususkan 

untuk golongan tertentu, biasa yang dibedakan adalah bahan kain dan 

pewarnaannya saja. Secara umum ada dua golongan pasar batik Jambi jika 

dilihat dari pewarnaannya, yaitu golongan yang menyukai warna-warna cerah 
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dan mencolok serta golongan yang menyukai warna-warna yang lebih klasik. 

Untuk golongan atas seperti para pejabat biasa lebih menyukai batik dari 

bahan sutera dan batik dengan pewarnaan alami. Ciri khas dari kain batik 

yang menggunakan pewarnaan alami adalah warnanya tidak secerah dan 

sepekat warna sintetis, tone warnanya lebih ke pastel, serta memiliki kesan 

klasik dan lebih artistik. 

 

Gambar 3.10. Foto Bersama Kasi Tradisi, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jambi 

(Sumber: Dokumen pribadi) 

2. Kesimpulan Wawancara 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis terhadap 

beberapa narasumber dapat disimpulkan bahwa batik Jambi termasuk dalam 

kategori batik Klasik Indonesia yang telah di produksi sejak lama. Para 

narasumber sepakat bahwa generasi muda Jambi masih kurang mengenal batik 

Jambi yang merupakan dampak dari beberapa faktor seperti batik Jambi tidak 
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menjadi materi resmi dalam mata pelajaran Muatan Lokal, kurangnya buku 

tentang batik Jambi, dan menurunnya rasa cinta generasi muda pada kebudayaan 

lokal yang kembali disebabkan oleh ketidak tahuan atau kurangnya buku yang 

berisi informasi tentang batik Jambi yang dapat diakses oleh generasi muda. Dari 

hasil wawancara juga dapat disimpulkan bahwa motif angso duo yang paling 

banyak diketahui dan dianggap sebagai motif klasik dari batik Jambi oleh 

masyarakat Jambi termasuk generasi muda dan beberapa narasumber bukanlah 

motif klasik batik Jambi, melainkan motif kreasi yang telah melegenda. Beberapa 

narasumber secara terus terang menyatakan bahwa belum ada buku mengenai 

batik Jambi untuk konsumsi publik secara masal sehingga buku ini perlu dibuat. 

Berdasarkan fenomena yang ditemukan ini, penulis menyimpulkan bahwa 

pembuatan buku informasi batik Jambi ini perlu dibuat sebagai salah satu upaya 

penyebaran dan pelestarian batik Jambi yang ditujukan secara khusus kepada 

generasi muda Jambi. 

3.1.5. Analisis Kalayak Sasaran 

Kalayak sasaran atau target dari buku informasi batik Jambi ini dapat ditinjau dari 

tiga aspek: 

1. Demografis 

Secara demografis, buku ini ditujukan kepada remaja berusia 13-22 tahun dengan 

status ekonomi menengah atas.  
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2. Psikografis 

Secara psikografis, ditujukan untuk masyarakat yang memiliki latar belakang 

budaya Jambi atau yang memiliki ketertarikan terhadap topik seni dan budaya. 

3. Geografis 

Secara geografis ditujukan kepada remaja di daerah provinsi Jambi. Buku ini 

menyajikan informasi mengenai batik Jambi. 

3.1.6. Kuesioner 

Dalam tugas akhir ini penulis menyebarkan dua buah angket (kuesioner) secara 

digital melalui Google Form. Berikut adalah tabel data dari kuesioner pertama. 

Table 3.3. Table hasil kuesioner 1 

 

Kuesioner pertama dilakukan untuk mengetahui berapa jumlah generasi muda 

(remaja) Jambi yang mengenal batik Jambi yang digunakan untuk kebutuhan data 

penunjang latar belakang masalah yang penulis angkat. Dari data hasil penyebaran 

kuesioner ini penulis mendapatkan 75 responden yang berasal dari lima kota di 

provinsi Jambi, yaitu Kota Jambi, Muara Bungo (Bungo), Muara Tebo (Tebo), 

Sarolangun (Bangko), dan Tanjung Jabung (Tungkal). Dari kuesioner tersebut 
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penulis menemukan bahwa masih ada 25.3% remaja Jambi yang tidak mengetahui 

keberadaan batik Jambi dan masih banyak remaja Jambi yang tidak mengetahui 

ciri khas (64%) dan motif (66.7%) dari batik Jambi. 

Table 3.4. Table Hasil Kuesioner 2 

 

Kuesioner kedua dilakukan untuk mengetahui pengetahuan generasi muda Jambi 

tentang batik Jambi yang digunakan sebagai data rujukan jenis informasi apa yang 

perlu ditampilkan dalam buku Batik Jambi yang akan penulis susun. Dari data 

hasil kuesioner yang telah disebar, penulis berhasil mengumpulkan 42 responden 

asal provinsi Jambi. Dari hasil kuesioner tersebut, penulis menemukan bahwa ada 

40.5% remaja Jambi yang tidak mengetahui motif batik Jambi, 47.6% mengetahui 

satu hingga tiga jenis motif, dan 11.9% mengetahui empat hingga 7 jenis motif 

batik Jambi.  

Bersadarkan data yang telah penulis temukan, ada sekitar 300an motif batik 

Jambi yang terkumpul saat ini dan sekitar 20an di antaranya adalah motif kuno 

atau klasik yang sudah ada sejak lama dan seharusnya telah dikenal baik oleh 

masyarakat Jambi secara umum. Berdasarkan data hasil kuesioner di atas, dapat 

diketahui bahwa dari sekian banyak jumlah motif batik Jambi, secara umum 
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remaja Jambi hanya dapat menyebutkan paling banyak tujuh jenis motifnya saja. 

Tidak hanya itu, penulis juga menemukan bahwa 73.8% remaja Jambi tidak 

mengetahui jenis dan pewarnaan yang digunakan pada batik Jambi. 88.1% remaja 

Jambi berpendapat bahwa motif angso duo adalah motif kuno atau klasik dari 

batik Jambi padahal menurut data yang penulis dapatkan dari DISPERINDAG 

serta budayawan dan tokoh adat Jambi motif angso duo bukan lah motif kuno atau 

klasik. Motif ini termasuk motif yang telah melegenda karena angso duo sendiri 

merupakan simbol dari kota Jambi dan simbol ini dapat ditemukan pada logo 

provinsi Jambi, logo dinas pemerintahan Jambi, logo sekolahan di Jambi, hingga 

menjadi nama pasar tradisional di Jambi dan digunakan pula sebagai logo dari 

perusahaan air minum dalam kemasan asal Jambi, Arthess.  

3.2. Mandatori 

Dalam tugas akhir ini, penulis mendapatkan data-data mengenai batik Jambi dari 

empat lembaga, tiga di antarnya merupakan lembaga pemerintah Jambi dan satu 

lembaga swasta. Tiga lembaga pemerintahan tersebut adalah Museum Siginjai dan 

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Provinsi Jambi. Berikut 

ini keterangan singkat mengenai data empat lembaga yang telah membantu 

penulis mengumpulkan data-data untuk keperluan Tugas Akhir ini. 
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1. Museum Siginjai 

 

Museum Siginjai yang dahulu sempat bernama Museum Negeri Jambi ini 

merupakan museum terbesar di Jambi. Nama Siginjai diambil dari nama keris 

sakti milik Raja Jambi, Orang Kayo Hitam. Museum ini menyimpan beragam 

koleksi geologi, biologi, filologi, etnografi, arkeologi, historis, kermik, senirupa, 

dan teknologi. Museum ini terletak di jalan Urip Sumoharjo No.1, Jambi. 

2. Dinas Perindustrian dan Perdagangan (DISPERINDAG) Prov. Jambi. 

 

DISPERINDAG merupakan dinas yang secara resmi bertugas untuk 

melaksanakan tugas pemerintah daerah berdasarkan adat otonomi serta membantu 

bidang perindustrian dan perdagangan. Di Jambi, batik Jambi termasuk dalam 

kategori industri kecil karena biasa batik Jambi diproduksi secara terbatas di 

rumah warga. DISPERINDAG berlokasi di jalan Letjend. Soeprapto, No 28, 

Telanaipura, Jambi. 
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3.3. Penerbit 

 

Buku Batik Jambi ini akan diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama 

yang merupakan salah satu anak perusahaan dari PT Kompas Gramedia. Penerbit 

Gramedia Pustaka Utama menerbitkan dua jenis buku yaitu buku fiksi dan buku 

non-fiksi. Salah satu jenis buku non-fiksi yang diterbitkan oleh penerbit ini adalah 

buku-buku humaniora yang juga termasuk ilmu sejarah, kesenian, serta budaya.  

3.4. Mind Mapping 

 

Gambar 3.11. Mindmapping 

(Sumber: Dokumen Pribadi) 

3.5. Konsep Kreatif 

Buku ini dibuat untuk keperluan dokumentasi, upaya pelestarian, dan penyebaran 

informasi tentang batik daerah Jambi. Buku informasi Batik Jambi yang penulis 

susun akan dibuat dengan target utama remaja Jambi yang memiliki 
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kecenderungan yang lebih menyukai produk luar negeri (data ini didapat dari 

wawancara dengan Subiyanto dari DISPERINDAG provinsi Jambi). Untuk 

menyiasati kecenderungan remaja Jambi serta topik bahasan yang akan 

didominasi oleh elemen visual berupa ragam hias motif batik Jambi dan foto, 

maka penulis akan menggunakan pendekatan gaya desain modern-minimalis. 

Gaya desain ini sengaja dipilih untuk menyeimbangkan sisi tradisional dan motif 

tekstil yang memiliki kecenderungan memberikan kesan penuh. Konsep ini akan 

didukung oleh penggunaan jenis typeface slab serif, Charter yang modern namun 

tetap nyaman dibaca yang dipadukan dengan Helvetica yang netral serta 

penggunaan white space pada layout buku. Penggunaan white space ini selain 

bertujuan untuk menetralkan, juga untuk membangun mood sehingga remaja yang 

secara psikologis memiliki rasa ingin tahu yang tinggi tidak merasa bosan dan 

ingin terus membuka lembar selanjutnya. Penggunaan white space 

memungkinkan unsur teks yang ada di dalam satu halaman tidak terlalu banyak. 

Hal ini berguna karena remaja memiliki kecenderungan kurang menikmati bacaan 

informasi yang terlalu panjang dan banyak serta lebih tertarik dengan visual. Buku 

ini akan dibuat dalam format kotak dan tidak begitu besar, yaitu hanya 

20cmx20cm dan di-layout dengan menggunakan program Adobe Indesign.  

Elemen visual yang akan digunakan dalam buku ini adalah ilustrasi vektor 

dan foto. Ilustrasi vektor ini akan menggambarkan pola motif Jambi agar lebih 

mudah diidentifikasi dan akan dibuat dengan program Adobe Illustrator. Foto 

dalam buku akan menggunakan dua jenis pewarnaan, hitam putih (monotone) dan 

warna asli yang akan diedit dengan menggunakan program Adobe Photoshop. 
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Foto yang akan disertakan sebagian merupakan dokumen pribadi penulis dan 

sebagian didapat dari internet seperti dokumentasi foto yang dilakukan oleh 

Tassilo Adam pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Foto dalam setting-an 

hitam putih digunakan pada foto-foto berobjek manusia dan atau sebuah kejadian 

atau benda peninggalan untuk memberikan kesan lawas atau lama untuk 

mengimbangi dokumentasi foto tentang Jambi pada zaman dahulu dan untuk 

mempertahankan mood. Foto-foto dengan warna asli digunakan pada foto kain 

batik untuk memperlihatkan komposisi warna asli yang digunakan pada batik 

Jambi. Penggunaan warna dalam buku ini akan mengikuti warna-warna yang 

digunakan sebagai warna induk dari batik tradisional Jambi khususnya dalam tone 

biru disertai warna netral seperti putih dan krem. 
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